
 

  

 
 
 
 
 

Limo Labels går sammen med All4Labels Group 
 
Stevnstrup (Danmark) / Hamburg (Tyskland), 17. januar 2022 – All4Labels Global Packaging Group, 
som er en førende international producent af emballageløsninger samt pioner inden for digitalt 
print, fortsætter sin globale vækststrategi ved at opkøbe Danmarks største etiketproducent og en af 
de førende i Skandinavien, Limo Labels A/S, som har fokus på etiketløsninger af høj kvalitet til 
sundheds- og industrisektoren. Virksomheden bliver datterselskab af All4Labels Group, og de 
tidligere ejere bliver medaktionærer i All4Labels. Betingelserne for transaktionen er ikke 
offentliggjort. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adrian Tippenhauer, CEO All4Labels, udtaler: ”Dette partnerskab er en vigtig milepæl for All4Labels 
- især for vores vækststrategi i Nordeuropa. Vi er overbevist om, at Limo Labels vil gøre os i stand til 
at reagere endnu bedre på vores globale og lokale kunders dynamiske behov. Limo Labels har 
kontinuerligt arbejdet på at investere i medarbejdere, processer og teknologier for at styrke 
organisationen og blive en af de mest værdsatte etiket-produktionsvirksomheder i Skandinavien. Vi 
er glade for at byde velkommen til ledelsesteamet omkring ejerne Asbjørn Bay-Smidt og René 
Tøttrup Klith samt alle medarbejderne som nye medlemmer af All4Labels Global Packaging Group. 
Med dette nye partnerskab vil vi styrke grundlaget for vores vækst som førende international 
koncern, og vi ser frem til at samarbejde med Limo Labels for at positionere virksomhederne til 
fremtidig succes. Til sidst vil vi gerne takke alle de involverede parter for deres værdifulde støtte i 
dette projekt.” 

Limo Labels ejere og ledelsesteam vil fortsætte med at lede forretningen og takket være deres 
mange års erfaring og markedskendskab bidrage til hurtigere vækst for All4Labels i  

Vist: Asbjørn Bay-Smidt, CEO, og René Tøttrup Klith, COO, begge Limo Labels A/S 



 

  

 
 
 
 
 
 
de nordiske lande. Asbjørn Bay-Smidt, CEO Limo Labels, udtaler: ”Limo Labels har søgt efter en 
international partner for at stå stærkere i Norden og samtidig på internationalt plan. Dermed vil vi 
blive i stand til at vokse lokalt og globalt sammen med vores kunder– med All4Labels har vi fundet 
det perfekte match og den perfekte partner. Vi sætter stor pris på All4Labels indstilling og tilgang til 
at arbejde som ét globalt team for at sætte nye standarder inden for emballageindustrien. Vi 
værdsætter i høj grad koncernens fokus på digitale, innovative og bæredygtige emballageløsninger.” 

Denne transaktion øger All4Labels Groups størrelse og internationale rækkevidde og understreger 
målet om at fortsætte væksten på en bæredygtig måde – organisk og ved opkøb. Hos All4Labels er 
vi forpligtede til at overbevise flere virksomhedsgrundlæggere og iværksættere om vores gruppes 
vision, så 2022 vil give flere positive nyheder om nye partnerskaber i fremtiden” opsummerer CEO 
Adrian Tippenhauer. 

Om All4Labels 
All4Labels - Global Packaging Group er en af verdens førende labelproducenter og pioner inden for 
digitale printløsninger. Virksomheden leverer til lokale og multinationale virksomheder inden for 
mange brancher og tilbyder branchens mest innovative løsninger i et one-stop-shop-koncept for 
selvklæbende etiketter, krympebånd, sikkerhedsetiketter og fleksible løsninger. All4Labels præger 
kundernes vigtige vækstområde og er en stærk partner med et globalt netværk af 30 
produktionssteder og mere end 3.000 ansatte. 
www.all4labels.com 

Om Limo Labels 
Limo Labels er en af de største og førende producenter af etiketter i Skandinavien, som driver to 
produktionssteder i Danmark med et medarbejderantal på knap 160 ansatte. Til at styre 
produktionen af forskellige typer etiketprodukter af høj kvalitet med forskellige størrelser og designs, 
herunder også intelligente etiketter med RFID-teknologi, driver virksomheden flere produktionslinier, 
der bruger adskillige teknologier, for eksempel flexo, serigrafi, digital inkjet og digital med tør toner.  
www.limolabels.dk 
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